
  
 

(ชื่อ) แผนปฏิบตัิราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. .... - ....) 

ของ (ส่วนราชการ)....................... 

๑. บทสรุปผูบ้ริหาร 
๒. ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม 

๒๕๖๐ 
๒.๑ ยทุธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตรช์าติ ด้าน ...................(หลัก) ................... 
๒) ยุทธศาสตรช์าติ ด้าน ...................(รอง) ................... 
X) ยุทธศาสตรช์าติ ด้าน................... (รอง) ................... 

๒.๒ แผนระดบัที่ ๒ (เฉพาะทีเ่กี่ยวข้อง) 

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ  

(๑) ประเด็น................... (หลัก) ................... 

(๑.๑) เป้าหมายระดับประเดน็แผนแม่บทฯ  

(๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   

(๑.X) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

(๒) ประเด็น................... (รอง) ................... 

(๑.๑) เป้าหมายระดับประเดน็แผนแม่บทฯ  

(๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   

(๑.X) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

๒.๒.๒ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๓ 

๒.๒.๓ นโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

๒.๓ แผนระดบัที่ ๓ ทีเ่กี่ยวข้อง (หากมี)  

๒.๓.๑ แผน  .............................................  

๒.๓.๒ แผน  .............................................  

๒.๓.X แผน  .............................................  

เค้าโครงของแบบฟอร์มจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี 



  
 

๓. ความสอดคลองกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) 
๔. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ี

๔.๑ ภาพรวมของแผนปฏิบตัิราชการระยะ ๕ ป ี
๔.๒.๑ วิสยัทัศน์ของส่วนราชการ 

๔.๒.๒ พันธกจิของส่วนราชการ 

๔.๒.๓ วัตถุประสงค ์

๔.๒.๔ เป้าหมายและตัวชี้วัดรวม 

๔.๒ แผนย่อยภายใต้แผนปฏบิัติราชการระยะ ๕ ปี (การด าเนินงานเรือ่ง/ประเดน็ตา่ง ๆ) 

๔.๒.๑ แผนปฏบิัติการเรื่อง.... 

๑) เป้าหมาย 

๒) ค่าเป้าหมาย 

๓) ตัวชี้วัด 

๔) แนวทางการพัฒนา 

๕) โครงการ 

๔.๒.๒ แผนปฏบิัติการเรื่อง... 

๑) เป้าหมาย 

๒) ค่าเป้าหมาย 

๓) ตัวชี้วัด 

๔) แนวทางการพัฒนา 

๕) โครงการ 

๔.๒.X แผนปฏบิัติการเรื่อง...  

๑) เป้าหมาย 

๒) ค่าเป้าหมาย 

๓) ตัวชี้วัด 



  
 

๔) แนวทางการพัฒนา 

๕) โครงการ 

๔.๓ ประมาณการวงเงนิงบประมาณรวม (๒๕XX – ๒๕XX) 

๔.๓.๑ ประมาณการวงเงนิงบประมาณทัง้หมด 

๔.๓.๒ ประมาณการวงเงนิงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

     ๑) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... 

     ๒) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... 

    X) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง

**************************************************************************************** 
 



 หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้ เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อย
เพื่อความสะดวกในการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 ๓.  หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๔. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

 

(ชื่อ) แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. …. – ….) 
ของ (ส่วนราชการ ..............................) 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

............................................................................................................................. ............... 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
(สรุปสาระส าคัญของแผนฯ) 

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้ อ งกั บ แผน  ๓  ร ะดั บ  ต ามนั ยของมติ คณะรั ฐ มนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  
๒.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

  ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน  ..........(หลัก)............................................................... 
  (๑) เป้าหมาย ............................................................................................ 

  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ............................................................................. 

 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิ..........(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ 

ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง) .........   

  ๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน  ..........(รอง)............................................................ 
  (๑) เป้าหมาย ............................................................................................. 

  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ............................................................................ 

(๓)  การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต.ิ.........(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ 

ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง) .........   

  X) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน.......... (รอง)................................. 
  (๑) เป้าหมาย ................................................................... 

  (๒)  ประเด็นยุทธศาสตร์ .................................................. 

 (๓)  การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต.ิ.........(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ 

ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง) .........    
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์  ทั้งนี้  

ต้องอธิบายความสอดคล้องโดยละเอียดใน (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 



 หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้ เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อย
เพื่อความสะดวกในการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 ๓.  หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๔. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

   (๑) ประเด็น .............................(หลัก)....................... 

(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายที่........................................................ 

 เป้าหมายที่....(กรณีที่แผนแม่บทฯ มีมากกว่า ๑ เป้าหมาย).......... 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ …………(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติ 

ราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ

แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแตล่ะเป้าหมายอย่างไร 

และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) ………   

    (๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ............................... 

 แนวทางการพัฒนา …………………………………….. 

 เป้าหมายของแผนย่อย……………………………..… 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ…………(โปรด 

ระบุว่าแผนปฏิบตัริาชการฯ ของท่านสามารถส่งผลตอ่การบรรลุเป้าหมายใน

ระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ทีว่ดัผลสัมฤทธิ์โดยตวัชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่

ละเป้าหมายอยา่งไร และ (ถา้มี) คิดเป็นสัดสว่นหรือรอ้ยละเท่าไหร่ของค่า

เป้าหมายตา่ง ๆ) …………  

(๑.X) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ............................... 

 แนวทางการพัฒนา …………………………………….. 

 เป้าหมายของแผนย่อย ………………………………… 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ…………(โปรด  

ระบุว่าแผนปฏิบตัริาชการฯ ของท่านสามารถส่งผลตอ่การบรรลุเป้าหมายใน

ระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ทีว่ดัผลสัมฤทธิ์โดยตวัชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่

ละเป้าหมายอยา่งไร และ (ถา้มี) คิดเป็นสัดสว่นหรือรอ้ยละเท่าไหร่ของค่า

เป้าหมายตา่ง ๆ) …………  

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ/เป้าหมาย) 

(๒) ประเด็น .............................(รอง)......................... 



 หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้ เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อย
เพื่อความสะดวกในการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 ๓.  หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๔. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

(๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายที่........................................................……………………… 

 เป้าหมายที่....(กรณีที่แผนแม่บทฯ มีมากกว่า ๑ เป้าหมาย)..........…… 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ………(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติ

ราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ

แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแตล่ะเป้าหมายอย่างไร 

และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือรอ้ยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) ……… 

(๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ............................... 

 แนวทางการพัฒนา …………………………………….. 

 เป้าหมายของแผนย่อย  …………………………………….. 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………(โปรด

ระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายใน

ระดับของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละ

เป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่า

เป้าหมายต่าง ๆ) ……… 

(๒.X) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ............................... 

 แนวทางการพัฒนา …………………………………… 

 เป้าหมายของแผนย่อย …………………………………… 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ…………(โปรด  

ระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายใน

ระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละ

เป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมาย

ต่าง ๆ) ………… 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ/

เป้าหมาย) 
  



 หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้ เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อย
เพื่อความสะดวกในการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 ๓.  หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๔. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

๒.๒.๒ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๓ 

๑. เป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓  

๑.๑ เป้าหมายหลัก.................................... 

๑.๒ เป้าหมายรอง (หากมี) ..................................... 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ เป้าหมายการพัฒนา 
๒.๒.๓ นโยบายและแผนระดับชาตวิ่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

(เค้าโครงของโครงสร้างแผนอาจมีการปรับเปลี่ยน หน่วยงานสามารถปรับเค้าโครงให้สอดคล้องกับฉบับที่
ประกาศใช้ ณ ห้วงระยะเวลาที่จัดท าแผนปฏิบัติราชการ) 

๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ..................................... 

๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาต ิรองรับนโยบายที่ .................... 

๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ..................................... 

๔) ตัวชี้วัด ..................................... 

๕) กลยุทธ ์..................................... 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติ 

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์) 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เก่ียวข้อง (หากมี) 

๒.๓.๑ ชื่อแผนระดับที่ ๓ ........... ของ.....(หน่วยงานเจ้าของแผน)..... 

๒.๓.๒ ชื่อแผนระดับที่ ๓ ........... ของ.....(หน่วยงานเจ้าของแผน)..... 

๒.๓.๓ ชื่อแผนระดับที่ ๓ ........... ของ.....(หน่วยงานเจ้าของแผน)..... 

๒.๓.๔ ............................................................................................... 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ แผนระดับที่ ๓ โดยเป็นได้ทั้งแผนปฏิบัติการด้าน... 

และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด 

  



 หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้ เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อย
เพื่อความสะดวกในการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 ๓.  หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๔. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

(โปรดระบุรายละเอียดตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ส่วนที่ ๓ ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ (หากมี) 
  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื Sustainable Development Goals – SDGs * 

(๑) เป้าหมายที่ (Goal) ………………………………………………………………………… 

(๒) เป้าหมายย่อย (Target) ………………………………………………………………… 

* ระบบ eMENSCR มีการเชื่อมโยงความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) และ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้ง

ระดับเป้าหมาย (Goals) และ เป้าหมายย่อย (Targets) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานใน

การเลือกความสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs โดยส านักงานฯ เผยแพร่ข้อมูลความเชื่อมโยงดังกล่าว

ในเว็บไซต์ nscr.nesdc.go.th 

ส่วนที่ ๔ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการะยะ ๕ ปี (พ.ศ. …. – …. )  
๔.๑ ภาพรวม 

๔.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ ......................................................... 

๔.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ   (โปรดระบุพันธกิจที่สอดคล้องกับการ
ขับเคลื่อนด าเนินงานให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ)   

๔.๑.๓ วัตถุประสงค์ 

๔.๑.๔ เป้าหมายและตัวชี้วัดรวม* 

 ๑) เป้าหมาย     ......................................................... 

 ๒) ค่าเป้าหมาย  ......................................................... 

 ๓) ตัวชี้วัด        ......................................................... 

* เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี  

๔.๒ แผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี 

* ในกรณีที่แผนฯ ของหน่วยงานมีการจ าแนกรายละเอียดของแผนฯ ออกเป็นแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... 
ให้หน่วยงานระบุตามเค้าโครงของแผนฯ หากไม่มีการจ าแนกออกเป็นแผนปฏิบัติราชการเรื่อง... 
หน่วยงานสามารถปรับเค้าโครงของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม    

๔.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง.....(การด าเนินงานเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ) 

 ๑) เป้าหมาย 

 ๒) ค่าเป้าหมาย 



 หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้ เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อย
เพื่อความสะดวกในการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 ๓.  หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๔. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

 ๓) ตัวชี้วัด 

 ๔) แนวทางการพัฒนา 

  (๔.๑)        

  (๔.๒)        

  (๔.๓)        

 ๕) โครงการ/การด าเนินงาน 

  (๕.๑)        

  (๕.๒)        

  (๕.๓)        

๔.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง............(การด าเนินงานเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ) 

 ๑) เป้าหมาย 

 ๒) ค่าเป้าหมาย 

 ๓) ตัวชี้วัด 

 ๔) แนวทางการพัฒนา 

  (๔.๑)        

  (๔.๒)        

  (๔.๓)        

๕) โครงการ/การด าเนินงาน   

   (๕.๑)        

    
(๕.๒)        

   (๕.๓)        

๔.๒.X แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง............(การด าเนินงานเร่ือง/ประเด็นต่าง ๆ) 

 ๑) เป้าหมาย 

 ๒) ค่าเป้าหมาย 



 หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้ เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อย
เพื่อความสะดวกในการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 ๓.  หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๔. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

 ๓) ตัวชี้วัด 

 ๔) แนวทางการพัฒนา 

  (๔.๑)        

  (๔.๒)        

  (๔.๓)        

 ๕) โครงการ  

  (๕.๑)        

  (๕.๒)        

  (๕.๓)        

๔.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕XX – ๒๕XX) 

๔.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด     

แหล่งเงิน* 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน 
เงินกู้ 

อื่นๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

     

 

๔.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

๑) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง........................ 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX วงเงินรวม 

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน 

      

เงินรายได้ของ       



 หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้ เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อย
เพื่อความสะดวกในการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 ๓.  หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๔. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

หน่วยงาน 

เงินกูใ้น
ประเทศ 

      

เงินต่างใน
ประเทศ 

      

อื่นๆ   

 

     

๒) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏบิัติราชการเรื่อง............  

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX วงเงินรวม 

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน 

      

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน 

      

เงินกูใ้น
ประเทศ 

      

เงินต่างใน
ประเทศ 

      

อื่นๆ   

 

     

 

X) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการเรื่อง............ 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX ๒๕XX วงเงินรวม 



 หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้ เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR  
โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ 
หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นอย่างน้อย
เพื่อความสะดวกในการน าแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR 

 ๒. Template นี้เป็นแบบฟอร์มส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 ๓.  หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (…ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…) 
 ๔. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)  

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน 

      

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน 

      

เงินกูใ้น
ประเทศ 

      

เงินต่างใน
ประเทศ 

      

อื่นๆ  

 

      

 


